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ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE AGENTE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA E 

DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SERGIPE (PC/SE) 
EDITAL Nº 4 – PCSE, DE 1º DE OUTUBRO DE 2021 

 
A Secretaria de Estado da Administração do Estado de Sergipe (SEAD/SE) torna pública a 

retificação dos subitens 1.2, alínea b, 5.1.6.1, 7.1 e 10.1 do Edital nº 1 – PCSE, de 1º de julho de 2021, 
conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital. 
[...] 
1.2 A seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá as seguintes fases:  
[...] 
b) exames biofísicos, de caráter eliminatório, que compreenderão: 
b1) a constatação da existência ou não de deficiência física (perícia médica) que incapacite o candidato para 
o exercício do cargo, de responsabilidade da SEAD/SE; 
b2) exames biofísicos, por meio de testes físicos específicos, de responsabilidade do Cebraspe; 
[...] 
5.1.6.1 O candidato com a inscrição deferida para concorrer como pessoa com deficiência aprovado na prova 
discursiva, anteriormente à convocação para os exames biofísicos (testes físicos específicos), será convocado 
para se submeter à perícia médica promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade da Junta 
Médica Oficial do Estado de Sergipe, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos 
do subitem 5.1.1.2 deste edital. 
[...] 
7.1 As fases do concurso estão descritas no quadro a seguir. 

Prova/tipo Área de conhecimento Nº de itens Caráter 

[...] [...] [...] [...] 

Perícia médica – – Eliminatório 

Exames biofísicos (testes 
físicos) 

– – Eliminatório 

[...] [...] [...] [...] 

[...] 
10.1 Serão convocados para os exames biofísicos todos os candidatos aprovados na prova discursiva e, no 
caso dos candidatos com deficiência, aqueles que forem considerados qualificados na perícia médica como 
pessoa com deficiência e cuja deficiência não tenha sido considerada incapacitante para as atribuições do 
cargo.  
[...] 
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